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Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτική επίσκεψη - μετακίνηση» 
 

          Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών - μετακινήσεων μαθητών 
Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει Διδακτική 
επίσκεψη - μετακίνηση με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Μεταφορά των μαθητών του γυμνασίου Ανατολικού στη Θεσσαλονίκη και 
συγκεκριμένα στο Α.Π.Θ, στο πολυκατάστημα Mediterranean Cosmos – Magic Park, 
Γιαννιτσά και στη συνέχεια επιστροφή στα Χωριά τους, Πύργοι – Μεσόβουνο   - 
Κομνηνά – Ανατολικό – Αγιος Χριστόφορος – Καρυοχώρι.  

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:    (74) σύμφωνα με τις υπεύθυνες 
δηλώσεις των γονέων.  
Εκπαιδευτικοί: 1 Αρχηγός και τρεις (03).συνοδοί.  
 
Η αναχώρηση των μαθητών και η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί όπως 
αναφέρετε παραπάνω. 
Ώρα αναχώρησης : 08:30 π.μ.  στις 12/04/2016. 
Ώρα επιστροφής :   21:30 μ.μ.  στις 12/04/2016. 

 
 

1.
 

Προορισμός Θεσσαλονίκη 

2.
 

Χρονική Περίοδος  
Από :   12/04/2016  
Έως :   12/04/2016 
1 ημέρα 

3.

Τάξη A,B,Γ,’,Β’,Γ’ Γυμνασίου 
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 3333 
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 74 

4.
Μεταφορικό/ά  μέσο/α   

(Πρόσθετες προδιαγραφές)  2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   

5.
Κατηγορία  &  Προδιαγραφές Καταλύματος  

(Δωμάτια, Διατροφή  κ.λ.π.)  

6.   

 



 
Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές 
να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη 
προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, 

το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 
2. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 
4. Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτελή κλιματιζόμενο λεωφορείο που 

να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και να είναι διαθέσιμο στην 
αποκλειστική διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

5. Υποχρέωση του πρακτορείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει 
το σχολείο. 

6. Δωρεάν διαμονή, μετακίνηση και ασφάλιση των συνοδών καθηγητών. 
7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όπως 

προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία μετά την ώρα 
λήξης των προσφορών.  

8. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και 
ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι προσιτή στις τιμές. 
Μειοδοτικός διαγωνισμός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

9. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής για κάποιο σοβαρό 
λόγο χωρίς αποζημίωση του πρακτορείου, όπως και να παρέχει εγγράφως κάθε 
διευκρίνιση που είναι απαραίτητη. 

10. Τρόπος πληρωμής  εξόφληση με την επιστροφή. 
 

 
Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης 

του Σχολείου Ανατολικού ορίζεται μέχρι 29/04/2016 και ώρα 12:00 π. μ. 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΡΑΠΑΣ 


